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Kliknutím na nadpis prejdete na podrobnosti správy

TOP správy

BREXIT – Informačná platforma k brexitu pre občanov a podnikateľov
MZVEZ SR na svojej web stránke zverejnilo informačnú platformu k brexitu. Cieľom je poskytnúť v
jasnej a zrozumiteľnej forme praktické informácie občanom a podnikateľskej obci pre riešenie ich
životnej či ekonomickej situácie zasiahnutej odchodom Veľkej Británie z EÚ.
Výzva na predkladanie projektov na Parížske mierové fórum 2019
Zastupiteľský úrad SR v Paríži informuje podnikateľskú verejnosť o výzve organizátorov Parížskeho
mierového fóra na predkladanie projektov z oblastí: mier a bezpečnosť, životné prostredie, rozvoj,
nové technológie, inkluzívne hospodárstvo a kultúra a vzdelávanie do 24. mája 2019, 18:00 SEČ.
Deň Slovenska vo Vroclave
Zastupiteľský úrad SR vo Varšave v spolupráci s Honorárnym konzulátom vo Vroclave predstaví
podnikateľské prostredie na Slovensku 24. mája 2019.
Okrúhly stôl o možnostiach hospodárskej spolupráce s Taiwanom
Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci s Taipei Representative Office v Bratislave
pozýva na Okrúhly stôl o možnostiach hospodárskej spolupráce s Taiwanom 29. mája 2019
v Bratislave.
Slovensko – gruzínske obchodné fórum 2019
SOPK pozýva na spoločné Slovensko – gruzínske obchodné fórum 2019, ktoré sa uskutoční 14.
júna 2019 v Grand Hotel River Park, Bratislava. Fóra sa zúčastní viac ako 20 gruzínskych firiem z
oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a vinárstva, stavebného priemyslu, transportu a logistiky,
energetiky, finančníctva, cestovného ruchu a právneho poradenstva.
Pozvánka na podnikateľskú misiu do Argentíny a Čile
Podnikateľská misia spojená s pracovnou návštevou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR L. Parízka v Argentíne a Čile sa uskutoční v dňoch 14. - 20. júla
2019.
Obchodná misia do Skopje
Trnavská regionálna komora SOPK pozýva podnikateľov na obchodnú misiu do Skopje v Severnom
Macedónsku v termíne 16. – 19. júna 2019. Spoluorganizátormi misie sú Obchodná a priemyselná
komora Severné Macedónsko, Veľvyslanectvo SR v Skopje a honorárny konzul SR v Skopje.
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Podnikateľské misie, medzinárodné tendre, obchodné príležitosti

Obchodovanie na elektronickej platforme Jingdong
Zastupiteľský úrad SR v Pekingu pripravil základné informácie o registrácii na platforme
Jingdong. Čínska platforma pre elektronický obchod Jingdong patrí k najväčším a najvýznamnejším
hráčom na poli elektronického obchodu v Číne.

Výzva European Network of Research and Innovation v Číne
Podávanie nových prihlášok do výskumných a podnikateľských sietí, ktoré sú súčasťou komunity
ENRICH in China prebieha online a končí 28. júna 2019. Členstvo je určené pre podnikateľov a
záujemcov o oblasť výskumu, technológií a inovácií.
Tender – solárne stanice
Zastupiteľský úrad SR v Paríži informuje podnikateľskú verejnosť o tendri na vybudovanie
obnoviteľných zdrojov energie (solárnych staníc) v oblasti Horného Porýnia vo Francúzsku.
Výberové konanie bude pozostávať z troch termínov na predkladanie ponúk, z čoho prvý sa
uzavrie 26. júla 2019.

Boli ste tam?
Úspešný projekt ekonomickej diplomacie na Islande
11 slovenských firiem z oblastí inovácií, IKT, zelených technológií a inteligentných riešení sa 10.
mája 2019 v rámci podnikateľskej misie predstavilo na Islande.

Pozvania na výstavy, veľtrhy a konferencie

China Brand Fair 2019 v Budapešti
Zastupiteľský úrad SR v Budapešti informuje o možnosti účasti na výstave China Brand Fair 2019,
ktorá sa uskutoční v dňoch 3. – 5. júna 2019 v Budapešti. Záujemcovia o účasť sa môžu registrovať
na Košickej regionálnej komore SOPK.

The 5th China-CEEC Investment and Trade Expo 2019
Zastupiteľský úrad SR v Pekingu informuje slovenské podnikateľské subjekty o možnosti účasti na
päťdňovej výstave 8. – 12. júna 2019, organizovanej Ministerstvom obchodu ČĽR, provinčnou
vládou Zhejiang a mestskou vládou Ningbo. Slovenskú účasť pripravuje SARIO.

Automotive Manufacturing Meetings
Zastupiteľský úrad SR v Madride pozýva odbornú verejnosť na medzinárodný veľtrh dodávateľov
pre sektor automobilového priemyslu Automotive Manufacturing Meetings, ktorý sa uskutoční v
Madride v dňoch 26. – 27. júna 2019.

Akcelerátor v Poľsku aj pre slovenské start-upy
Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej (Foundation for Technology Entrepreneurship)
spoluprácuje so svetovo renomovaným Massachusetts Institute of Technology. Jej hlavným
cieľom je pomáhať technologickým start-upom z regiónu strednej a východnej Európy.
Záujemcovia zo Slovenska sa môžu prihlásiť do 30. júna 2019.
Tirana International Fair
Zastupiteľský úrad SR v Tirane pozýva na 26. ročník medzinárodného veľtrhu, zameraného na
odvetvia strojárstva, stavebníctva, energetiky, priemyslu, poľnohospodárstva, bankovníctva a
marketingu. Veľtrh sa koná 21. – 24. novembra 2019 v priestoroch Kongresového paláca v Tirane.

Aktuality

Living Lab na Dolnom Žitnom ostrove z grantov
Alokácia programu v rámci grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska v období 2014 – 2021 je v objeme
19,3 mil. EUR. Podpis programovej dohody sa plánuje do konca mája. Vyhlásenie výziev a malej grantovej schémy sa
predpokladá v závere druhého polroka 2019. Úspešným príkladom využitia grantov je projekt Living Lab, zameraný na
opatrenia, vzdelávacie aktivity a zvyšovanie povedomia v Stredisku klimatickej zmeny a environmentálnej výchovy v
SAŽP Dropie.

Automobilky Daimler AG a BMW plánujú svoje investície v Maďarsku odložiť
Dôvodom sú klesajúce predaje a riziká potenciálnej obchodnej vojny. Správna rada spoločnosti Daimler sa rozhodla, že
továreň v Kecskeméte uvedie do prevádzky až o rok neskôr (2021). Marže Daimler v segmente osobných automobilov
klesli v 1Q2019 z 9% na 6%. Výdavky na R&D pritom vzrástli od roku 2014 z 8 mld. EUR na 14 mld. EUR. BMW oznámilo
minulé leto, že v Debrecíne založí závod v hodnote 1 mld. EUR s kapacitou 150 tis. áut ročne. Spoločnosť mala položiť
základný kameň závodu koncom tohto roka, ale manažment napokon zvažuje prehodnotiť termín. Zdroj: portfolio.hu

Tata Steel a Thyssenkrupp odstúpili od plánovaného „joint venture“
Môžu za to najmä výhrady EK a regulačného úradu. V prípade, že by uvedené spojenie bolo schválené, išlo by o jeden
z najväčších spoločných podnikov v oceliarskom priemysle v Európe, ktorý by zamestnával 48000 ľudí v 34 oceliarňach
s celkovou ročnou produkciou 21 mil. ton ocele v hodnote 15 mld. EUR. Zdroj: The Financial Express, The Economic
Times
Viac nájdete na „Podnikajme v zahraničí“.
Máte ďalšie otázky? Kontaktujte Podnikateľské centrum MZVEZ SR (bizinfo@mzv.sk).

